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»آمادو۱«
» »چیه

م دستش را با آورد. 
وام بدونی که امروز سعی نمی  کنم فرار کنم.« »می  

» »چی
»شـنیدم امـروز صبـ موسـی چی بهـت گفـت.« صورتش جدی اسـت. 
ـوام بدونـی بـا این که دوسـت ندارم این  جـا باشـم، کاری نمی  کنم که  »می  

ر بندازم.« ِسیدو۲ رو بیشتر به 
اب وجدان یا ترس  اطر ع صدایش کمی گرفته و اولین بار است که به 
یا عصبانیت نیست. گربه  ی وحشی هم دوباره دارد از سیدو مواظبت می  کند، 

م وقتی که سیدو مری بود و او کنارش ماند. 
ییـر کرده؛ دیگر او را کسـی  ـرم درباره  اش ت برایـم عجیـب اسـت که ن
یانـت کرده.  می  بینـم کـه از سـیدو مواظبـت می  کنـد، نـه کسـی که بـه او 
ودم فکر  یک جفت دسـت کمکی برای این که جیرجیرکم سـالم بماند. با 
انواده  ی کوچک، فق ما  می کنم ممکن اسـت روزی یک تیم شـویم یک 

1- Amadou
2- Seydou

خیلی هم تنها نیستی
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واهم به او  اطره بسـازیم و از همدیگر مراقبت کنیم. می   سـه نفر با هم 
بگویم چقدر برایم مهم اسـت که کسـی را داشـته باشم و بتوانم به او اعتماد 

کنم تا این  قدر تنها نباشم، ولی کلمات از دهانم بیرون نمی  آیند. 
، سرم را تکان می    دهم.  در عو

در جوابم، سرش را تکان می  دهد، قمه  اش را در دست پر از تاولش نگه 
تان می  آید تا  ی در به   می دارد، آن سـر گونی را می  گیرد و پشـت سـرم 

جایی دیگر را برای کار تا غروب پیدا کنیم. 
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چیزهایی را می شمارم که برایم مهمند. 
ان، بینـداز، تمام. دوتا غ دیگر و  ـان، بینداز، تمام. ببر، بپی ببـر، بپی

روی هم می  شود بیست  وپن تا. 
یلی  ن چیـزی نخورده  ایـم، ولی موسـی  مـن و ِسـیدو از صبحانـه تـا ا
و را از توی گونی  نزدیکمان است و نمی  توانیم دزدکی یکی از غ  های کاکا
ِکش برویم. دست از کار می  ِکشم تا عر روی پیشانی  ام را پا کنم. آدم 
ی روزها نسیم حتی تا  نک  تر باشد، ولی بع ت هوا  ی در فکر می  کند با

ت هم با نمی  آید.  نیمه  های در
عر صورتم را با پشت دستم پا می  کنم و از با به محوطه  ی کار نگاهی 
ن  هاست  می  اندازم. سمت راستمان موسی غ  ها را جم می  کند، ولی همین ا
ن شود که همه هنوز سر کارشان هستند.  م که برود تا گشت دیگری بزند و م
از میان چمن  ها، صدای دوردسـت و گن پسـرهای دیگری می آید که امروز 
برای کار آمده  اند. درسـت زیر پای من، سـیدو تند  تند این  ور و آن  ور می  رود و 
غ  هایـی را جمـ می  کند که بریـده  ام و آن ها را توی گونی  هایمان می  اندازد. 

غ  ها طوری روی زمین ریخته شده  اند که نگرانم سیدو آن ها را نبیند.
 ، . بایـد گونی  هایمـان را پـر کنیم. حداقـ چه فقـ بیسـت  و  پن غـ
اطر  زم داریم تا سیدو به  و برای پر کردن هر گونی  چه  و  پن   تا غ کاکا

1
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یلی  کـم  کاری کتـک نخورد. اگر من هم بخواهم ِقِسـر در بروم، گونی باید 
ی  ها به روی  پر شود. معمو وقتی به سیدو کارهای سبک  تری می  دهم ر
ودشـان نمی  آورند چون او فق هشـت سالش اسـت. ولی این بخشندگی 

حدی دارد. ما هم باید به اندازه  ی بقیه  ی پسرها غ جم کنیم. 
ورم پایین و گونی را به زور تا روی شانه  ام  ت سر می   از روی تنه  ی در
ورد، روی کبودی  های  با می  کشـم. کیسـه  ی پرشـده محکم به کمرم می  
ارم سـیدو چیزهای  قبلـی کشـیده می  شـود، ولی تا جایی کـه بتوانم نمی  گ

، او قمه  ها را می  آورد.  سنگین را بلند کند. در عو
» ت جدید پیدا کنیم صدا می  زنم: »موسی ما می  ریم در

داد می  زنـد: »آوو۱!« و نـگاه می  کنـد کـه بـه کـدام طر می  رویـم. تا چند 
دقیقـه  ی دیگر سـروکله  اش پیدا می  شـود تـا ببیند چه  کار می  کنیم. سـعی 

رد کند.  ارم اعصابم را  می  کنم نگ
اریـم. انـگار  ت  هـا را پشـت سـر می  گ مـن و سـیدو ردیف  به  ردیـف، در
وشـه  های غ درهم و بـا اندازه  های به  درد  نخور و نارس  ت  هـا، با آن    در
ت  هایی را نمی  شمارم که پشت سر  ندند. در برای چیدن، دارند به ما می  

اشته  ایم، غ  های نرسیده را نمی  شمارم.  گ
ـورده  ام چـون بـه انـدازه  ی  تمـام دفعه  هایـی را نمی  شـمارم کـه کتـک 
سـهمیه  ام غ جم نکرده   بودم. تمام روزهایی را نمی  شـمارم که امید به 

انه رفتن را از دست داده  ام. 
ارم و دسـت  هایم  ت  زار بعدی که می  رسـیم، گونی را پایین می  گ به در
نه راه  نه  س را می  تکانم. سـیدو پشـت سـرم پایش را زمین می  ِکشـد و س
سته است و چون  غرش آویزان شده  اند. می  بینم چقدر  می  آید. شانه  های 
فه می  شـوم. نزدیک ظهر شده و باید بیشتر از  کاری از دسـتم برنمی  آید، ک

ینیم.  هفتادتا غ دیگر هم ب

Awó -۱؛ به معنی »بله « در زبان بامبارایی 
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»قمه  م رو بده.«
از لحن صدایم رو ترش می  کند. ابروهای نازکش روی صورت ِگردش در 
هم می  روند و شبیه پیرمردی غرغرو می  شود، ولی قمه  ام را به دستم می  دهد. 
و  ه  های پایینش غ  های کاکا تی می  رود که روی شا به نزدیک  ترین در

م روی پیشانی  اش است.  دارد و دست  به  کار می  شود، هنوز  ا
ودم  قمه  ام را بین دندان  هایم می  گیرم و با پاهای برهنه و دسـت  هایم، 
شـانی را می شمارم که  ت با می  کشـم. غ  های در را از تنه  ی صا در
به اندازه  ی کافی رسـیده  اند. وقتی آن  قدر با می  روم تا دسـتم به غ  های 
بنفـش و قرمـز برسـد، پاهایـم را دور تنه حلقه می  کنم، یکـی از آن  ها را در 
دسـت چپـم می  گیـرم و ضربـه  ای به سـاقه  ی محکمـی می  زنم کـه آن را به 

ت وص می  کند. در
انم و بعد چیده می  شود. نسبت  ضربه  ی محکمی می  زنم، غ را می  پی

به اندازه    اش، سبک است؛ بیست  و  شش. 
م تا آن را روی زمین بیندازم و نگاهی هم به سـیدو بکنم. او را  می  چر
فش را ببـرد. بدن کوچک و  می  بینـم کـه هنـوز دارد سـعی می  کند اولین غ
ورد.  میده شده و چاقویش مدام از دستش سر می   ستگی  نحیفش از 
ت  واهد سـرش داد بزنم که بیشـتر مراقب باشـد. از در ه  ای دلم می   لح

ارم.  ورم پایین، اما غ را در گونی  ام نمی  گ سر می  
ره  به طرفش می  روم و می  گویم: »بیا تا سرو  کله  ی موسی پیدا نشده یه 

» رت چیه ول می شیم. ن استراحت کنیم. بعد دوباره مش
»می  تونـم بـاز هـم کار کنـم.« پشـتش را صـا می  کند و جـوری نگاهم 

ه  کوچولو.  ه  ها به او گفته  ام ب می  کند انگار جلوی همه  ی ب
از عصبانیـت دندان  هایـم را روی هـم فشـار می  دهم، ولی سـعی می  کنم 
سـتگی دسـت  هایش می  لرزند و  عصبانیتـم در چهـره  ام معلـوم نشـود. از 

ورد.  وقتی دارد باهام بح می  کند، قمه  اش کمی در هوا موج می  
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ستگی در کنم.« و از قصد روبه  رویش می  نشینم.  به درو می  گویم: »باید 
ن چیده  ام توی یک دستم نگه می  دارم، قمه  ام را نشانه  فی را که همین  ا غ
ه  ی  می  گیرم و پایین می  برم. یک ضربه، دو ضربه و می  شکند. غ را با تی
قمه می  شـکافم تا از وسـ نصف شـود. توی پوسته ی ضخیم، دانه  ها که هر 
کدام دا پوسـتی نرم هسـتند، در لفافی نی  مانند کنار هم ردیف شـده  اند. 
قمه  ام را روی زمین می  اندازم، با انگشـتم دانه  ها را بیرون می  ِکشـم و توی 

دهانم می  چپانم. نصفه  ی دیگر آن را به طر سیدو دراز می  کنم. 
»بخور.«

ت تکیه می  دهد.  می  گوید: »باشه.« و کنارم روی زمین می  نشیند و به در
ـوی لیـز و تـرد را می  جـوم، دنبال جایـی می  گردم  وقتـی دانه  هـای کاکا
الی  کـه تـوده  ی بر  های جم  شـده ی روی زمین، عمی باشـد تـا غ 
وریم،  و  هـا را می   واهد موسـی بفهمد کاکا را مخفـی کنـم. اص دلـم نمی  
ا  ولـی همـه  ی ما پسـرها هر وقت بتوانیم ایـن کار را می  کنیم. زیاد به ما غ
نمی  دهنـد و وقتـی دانه  هـا را می  جویـم احسـاس بهتـری داریـم و آن  قدری 

انرژی می  گیریم که بتوانیم باز هم کار کنیم. 
سیدو از مشت پرش، کم  کم دانه ها را برمی دارد و می جود. صبر می  کنم 
دانه  هایـش تمـام شـود تـا دوباره مجبـورش کنم سـِر کارش برگـردد. ولی 
ینم و روز دارد  ودم بلند می  شـوم، باید دوباره بیست  و  ششـمین غ را ب

تمام می  شود. 
ـت بعـدی را بـا رفته  ام و دسـتم را دور آن حلقـه کرده  ام که  نیمـی از در
از صـدای غیرمعمـول موتـور یـک ماشـین تعجب می  کنـم. نمی  توانـم جلوی 
تان سر بِکشم. تا  ی در تر می  روم تا بتوانم از با کنجکاوی  ام را بگیرم، با
ت  زار در حال رشـد و آن  طر  تر بوته  های وحشـی م  چشـم کار می  کند در
ـ آبله توی آن پراکنده اسـت؛ توی  دریـا دیـده می  شـوند. دانه  های قهوه  ای م
انه دارند؛ جایی که ما توی آن غ  ها  ی  ها در آن  ت که ر زمینی بدون در
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وریم  وابیم و می   شک می  کنیم، می     را پوست می  گیریم، دانه  ها را تخمیر و 
شته است؛ مسیری که باربرها از  نی که از میان آن گ ی کرم  رن و طو و 

رند تا به این  جا برسند و دانه  هایی را ِببرند که ما برداشت کرده  ایم.  آن می  گ
ـا از ورود یـک ماشـین بـه  و در امتـداد آن مسـیر، سـتونی از گردو

بر می  دهد.  اردوگاه 
ـت پاییـن می آیـم. دسـت سـیدو کـه پـر از دانه  هـای  به سـرعت از در
شـک می  شـود و بهت  زده  و اسـت، در راه دهانش میان زمین و هوا  کاکا

نگاهم می  کند. 
» »چی شده

»ماشین. یکی داره می  آد.«
ورد و دسـت  هایش را با شـلوارش تمیز  ر می   سـیدو دانه  هایش را تا آ
می  کنـد. دماغـش را چیـن می  دهد و فکر می  کند، می  گویـد: »هنوز زوده که 
رم اومد که موسـی گفت تا هفته  ی دیگه سروکله  شـون  باربر  هـا بیـان. به ن

پیدا نمی شه.«
من هم داشتم همین فکر را می  کردم. 

» ودشون آوردن »یعنی چندتا پسر جدید با 
شانه  هایم را با می  اندازم. 

یلـی به این  جا، به این ناکجاآباد در سـاح عاج، سـفر نمی  کنند.  مـردم 
ای  باربرهـا می  آینـد و هـر از گاهـی یکـی دیگر کـه کود و حشـره  کش یا غ
ی  ها را می آورد. ولی معمو وقتی ماشینی این  جوری وس روز می آید،  ر

یعنی چندتا پسر جدید برای کار آورده. 
بیشـتر از دو سـال پیش، سـیدو و من توی یکی از همین ماشـین  ها به 
اشـتیم. فکر می  کردیم بعد از  اله  جان۲ را تنها گ این  جـا آمدیـم و موکی۱ و 
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و رها  انه برمی  گردیم، اما من و سیدو را در اردوگاه کاکا یک فص کار به 
کردنـد و فهمیدیـم که باید همه  ی روز را کار کنیم؛ هفته   پشـت هفته، فص 
، بـدون دسـتمزد. کبودی  هایـم را می  مالم و فکـر می  کنم کدام  پشـت فصـ
پسـرهای بدبختی از پشـت شیشـه   ی جلوی ماشـین پوشـیده از حشـره  ی 

له  شده برای اولین بار به مح کار جدیدشان نگاه می  کنند. 
یلـی زود می  فهمیـم.« ولـی سـیدو مـی  دود و از کنـارم رد  می  گویـم: »
یـش بودم، با  ه  ای پیش با تـی که مـن لح ـودش را از در می  شـود و 
رش می  مانم  ت منت ودش ببیند. من پایین در می  ِکشد تا با چشم  های 

و فکر می  کنم. 
صدای غرغرش از میان بر  ها به گوشـم می  رسـد: »کاش می  تونسـتیم 

اون ها رو ببینیم.«
ت بعدی  می  گویـم: »آرزو کـردن تو چیـزی رو عو نمی  کنـه.« و به در
انـه کـه بودیم، هـر وقت غرولنـد می  کردیم، موکـی همین جمله  مـی  روم. 
یلی چیزهـا را دارم؛ اول  را می گفـت و راسـت هـم می  گفـت. مـن آرزوی 
انواده  ام به من افتخار کنند. بعد این که  این کـه یـک عالم پول جم کنم تا 
ری، قبـ از این که این  جـا بمیریم،  انـواده  ام بیاینـد مـا را پیـدا کننـد و آ
ودم می  گویم:  انواده  ام بدانند چه اتفاقی برایمان افتاده است. زیر لب به 

ت با می  روم.  »آرزوی تو چیزی رو عو نمی  کنه.« و از در
دارم سـاقه  ی بعـدی را می  بـرم کـه بـا صـدای جی  مانند سـوت از جایم 
ه  ه  ای همان  جا می  نشـینم، روی شا می  پرم. موسـی صدایمان می  کند. لح
ن  لم می  گیرم. ا سوارم، دوباره غ بیست و ششم را چیده  ام، آن را توی ب

واقعا نباید حواسم پرت شود. 
ن واقعا نباید موسی را عصبانی کنی.  ودم را تصحی می  کنم. ا نه. 

ورم تا به  ت سـر می   غ را روی زمین می  اندازم و از روی تنه  ی در
زمین می  رسـم. غ را توی گونی  ام می  چپانم. وقتی صدای پای برهنه ی 
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ـت می  شـنوم، گونی  هـا را برمـی  دارم و بـه جایـی  سـیدو را روی تنـه  ی در
رمان ایستاده.  می  دویم که موسی منت

ما اولین نفرهایی هسـتیم که به آن  جا می  رسـیم. کنجکاوانه همان  جایی 
می  روم که موسـی ایسـتاده. موسـی، قدبلند و چهارشـانه است. از میان سه 
انند، او بزر  ترین اسـت. صورت زیبایی دارد،  برادری که مزرعه را می  چر
ولـی از نگرانـی روی پیشـانی  اش چین  های عمی افتـاده. حتی من هم که 
پانـزده سـالم اسـت و یکـی از بزر  ترین پسـرهای اردوگاه هسـتم، وقتی 

م کنم.  واهم در چشم  های موسی نگاه کنم باید سرم را به عقب  می  
ودش را پشـت  وقتـی ایسـتاده  ایم تـا پسـرهای دیگـر برسـند، سـیدو 
ی  ها حر نمی  زند. سـیدو  سـرم قایـم می  کنـد. تـا جایی کـه بتواند بـا ر
د و  کوچک  ترین پسـر اردوگاه اسـت. از احسـاس گناه شکمم به هم می  پی

ی اشتباه.  صورتم درهم می  رود. سن، عددی مهم است، ولی به د
دوبـاره حواسـم را بـه موسـی جمـ می  کنـم. به دقـت بـه صورتـش نگاه 
وب نگاهش می  کنم تا ببینم عصبانی   است یا نه. راحت ایستاده،  می  کنم. 
دندان  هایـش را روی هـم فشـار نمی  دهـد، دسـت  هایش رهـا، کنـار بدنش 

ر پسرهای جدیدیم.« آویزان اند. می  گویم: »نمی  دونستم منت
موسـی توی چشـم  هایم نگاه می  کند. سـعی می  کنم عقب نِکشم. رویش 
را برمی  گرداند و شـانه  هایش را با می  دهد. »من هم نمی  دونسـتم.« سـوت 
را از زیر بلوزش بیرون می  ِکشد و دوباره تویش فوت می کند. »کمکم کنین 

وسایلم رو بردارم.«
ـوران مـی  دود تـا وسـای موسـی را بـردارد و مـن بقیه  ی  سـیدو تلوتلو
غ  هایش را توی گونی  اش می  اندازم. یوسـف، عبد  الرحمان و کوناته۱ تازه 
رسـیده  اند که صدای گوشخراشـی از طر زمین مس به گوش می  رسد. 
اشته و بعد صدای دوتا بو کوتاه می  آید.  انگار کسی دستش را روی بو گ
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موسی گونی  اش را از دستم می  گیرد و جلو می  افتد. 
من با سیدو و بقیه  ی پسرها در صفی پشت سر موسی راه می  افتیم. 

 » صدایی از کنارمان می  گوید: »آو کا ِکنه۱
وبیم. ولی یوسف فکر کنیم چندتا پسر جدید  سیدو جواب می  دهد: »ما 
یزکنان  « برادر   و  چلم جست  و   از مالی آوردن اردوگاه تو چی فکر می  کنی

اشته، هیجان  زده است.  راه می  رود و از این   که رازی را با بقیه در میان گ
اطر ابروهـای پهنش،  یوسـف از تـه دل لبخنـدی بـه سـیدو می  زنـد. به 
صورتش شـبیه نقاشـی  های کارتونی اسـت. من هی  وقت با پسرهای دیگر 
صمیمی نشـده  ام. توجه کردن به دیگران باع درد و رن می  شـود و همه  ی 
توجه من متعل به سـیدو اسـت. ولی اگر قرار باشـد به کسـی اعتماد کنم، 
یوسـف را از بقیـه بیشـتر قبـول دارم. او زیـاد لبخند می  زنـد؛ لبخند واقعی. 

جایی م این  جا، چنین چیزی کمیاب است. 
ورهـای  یوسـف پ  پ  کنـان می  گویـد: »آوو. احتمـا همین  طـوره. نون  

» بیشتری دور قابلمه  ی آش جم می  شن، مگه نه
ای بخور و نمیری که به  همه در سکوت راهمان را ادامه می  دهیم. این غ

ی هم بکنیم.  ما می  دهند چیزی نیست که درباره  اش شو
وقتـی بـه زمینی می  رسـیم که اتا  هایمان آن  جاسـت، موسـی مسـتقیم 
بـه طـر جیـ مـی  رود تا بـا راننده صحبـت کند؛ مـردی هیکلی با شـلوار 
. مـا پن  تا نمی  دانیم باید چه   کار کنیم،  اکی  رنـ و بلـوزی با لکه  های عر
وشحال می  شویم زمانی برای  با فاصله از آن  ها می  ایستیم. ما که همیشه 
استراحت پیدا کنیم، روی زمین می  نشینیم و صبر می  کنیم تا بگویند چه   کار 
کنیم. سیدو روی پنجه  هایش می  ایستد تا ببیند پشت شیشه  ی ماشین چه 
بر اسـت، ولی آفتاب توی آن منعک شـده. کاری از دسـتش برنمی  آید، 

نفسش را بیرون می  دهد و کنارم می  نشیند. 

« در زبان بامبارایی وره Aw a ene؛ به معنی »حالت چ  -۱
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ی  هـای دیگـر و کارگرهایشـان از  ـه بعـد از مـا، سـروکله  ی ر چندلح
زمین  هایـی که داشـتند کشـت می  کردند، پیدا می  شـود. تقریبـا همه این  جا 
، موسی، اسماعی و سالیف۱ در حلقه  ای با فاصله از هم  ی هستند. سه تا ر
می  ایستند و با مردی حر می  زنند که توی جی نشسته  . پسرها به سمت 

ما می  آیند تا به گروهمان ملح شوند. 
ن می  شود چرت بزنم یا نه،  ودم سبک و  سنگین می  کنم ببینم ا دارم با 
ه  ای را که دسـت  و  پا می  زند از جی بیرون می  کشـد. یک  دفعه،  که راننده ب
فکر چرت زدن و همه  ی فکرهای دیگر از سرم بیرون می  روند. صدای سوت 

ِکشدار یوسف می  آید. 
 » تره سیدو آهسته می  گوید: »د

یید پایین می  آورم، هنوز دارم سبک   وسنگین می  کنم  سرم را به نشانه  ی ت
ترها هی  وقت بـه مزرعه نمی  آینـد. دوما  بـر اسـت. او د تـا بفهمـم چه 
ه را این  جا بیاورند. هی  وقت.  هی  وقـت ندیده و نشـنیده  ام که فق یـک ب
انـه  ای  قبـ از این کـه مـن و سـیدو از مـرز رد شـویم، مجبـور شـدیم در 
واسـتند فق مـا دوتا را  ـر بمانیـم چـون اگـر می   بین  راهـی در مالـی منت
یلـی گران تمام می  شـد و راننده  ها بایـد صبر می  کردند  بیاورنـد، برایشـان 
ی  ه  ها به اندازه  ای برسـد که سـفر برایشـان به  صرفه باشد. چه غل تعداد ب
تر هی  کدام از  ه را آورده  اند آن هم یک د دارند می  کنند که فق یک ب
انه  ی بین  راهی سیکاسـو۲ با مـا به مزرعه  ها نیامدند. آن  ها را به  ترهـای  د

جای دیگری بردند. 
تر بـودن تازه  وارد  بر از د مبهـوت نگاهشـان می  کنم. تنها نشـانه  ای کـه 
می دهـد، پیراهـن آبی  رنگـی اسـت کـه به تـن دارد. ولـی چیزی کـه آن مرد 
غول  پیکر از جی بیرون می  کشـد بیشـتر شـبیه یک حیوان وحشی است تا 
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تر در دست  های مرد تق می  کند و سرش  ترهایی که تا به حال دیده  ام. د د
را این  طر و آن  طر می  کوبد. دست  هایش را پشتش بسته  اند و وقتی مرد 
پ روی زمین سـفت می  افتد.  او را از جیـ بیـرون می  کشـد، بـا صدای تـا

ت  ها می  دود.  رد که روی پاهایش می  ایستد و به طر در انیه  ای نمی  گ
اکی  رن زیـر لبـی بدوبیراهی می  گویـد و دنبالش  مـرد بـا لباس  هـای 
تر  تـر را می  گیـرد و او را بـه گوشـه ای   می  ِکشـاند. د مـی  رود. م  هـای د
تعادلش را از دسـت می  دهد و فریادزنان روی زمین می  افتد. مرد زانویش 
تر پشـت سـر هم فحش  هایی می  دهد که  ارد. د تر می  گ را روی کمر د
تر  مو به تن هر مردی سـیخ می  کنند و حتی وقتی مرد به گوشـه  ی سـر د
تر را از روی زمین بلند می  کند  ضربه  ای می  زند، باز ساکت نمی  شود. مرد د

ی  ها.  و هلش می  دهد جلوی ر
تر دیوانه است.  موسی با احتیا تماشایش می  کند. با او موافقم. این د
متوجـه می  شـوم که بلند شـده  ام و بی آن که حواسـم باشـد، چنـد قدم به 
غرش را با می  آورد و دست به سینه  طرفشـان برداشـته  ام. موسی بازوهای 

می  ایستد و چهارنفری بح داغی را شروع می  کنند. 
ی  ها. اگر من جای آن  ها باشـم،  ارم جای ر ودم را بگ سـعی می  کنم 
تـر در مزرعه  ام کار کنـد با توجه به قدش، سـنش  قبـول می  کنـم ایـن د
غری  باید کمی کمتر از من باشـد، شـاید سـیزده یا چهارده سـال، ولی به 
ای اضافی دارند  ودم دیده  ام. اگر مردم غ ترهایی نیسـت که در شـهر  د

ی تمام شده.  ترها بدهند، شاید قح که به د
انـه دور می  کنـم و وانمود می  کنم من هـم در تصمیم  گیری  فکـرم را از 
ر می  آد به اندازه  ی کافی  یلم. به ن تر د دربـاره ی ماندن یـا نماندن این د
سـالم و قوی هسـت که بتونه کار کنه، ولی من به یه گربه  ی وحشـی   م 

این اعتماد نمی  کنم. 
ودشان پ  پ می  کنند. حدس می  زنند که از  یوسف و سیدو و بقیه بین 


